NC BÖLÜM
KURULU , KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE
KURULU
Madde 1 – Bankac k Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yat m Bankac
yapmak üzere Bakanlar Kurulu’nun 28/06/1998 tarih ve 98/11464 say

kararnamesi ile bir Anonim

irket eklinde kurulmu tur.
KURUCULAR
Madde 2 - Banka’n n kurucular a

da adlar , unvanlar , uyruklar ve adresleri yaz

gerçek ve tüzel

ki ilerdir.
ADI/UNVANI
Yaz

ADRES

Demir Çelik San.Ve Tur. Tic. A. .

Diler D

Ticaret A. .

Diler Holding A. .

UYRUGU

Tersane Cad. Diler Han No:96 Karaköy/ stanbul

T.C

Tersane Cad. Diler Han No:96 Karaköy/ stanbul

T.C

Tersane Cad. Diler Han No:96 Karaköy/ stanbul

T.C

Recep Sami YAZICI

Tersane Cad. Diler Han No:96 Karaköy/ stanbul

T.C

Fuat M RAS

Tersane Cad. Diler Han No:96 Karaköy/ stanbul

T.C

UNVAN
Madde 3 – Bankan n unvan “D LER YATIRIM BANKASI ANON M

RKET ” dir. irketin k sa unvan ,

“D LERBANK”t r. Bu unvan, i bu Esas Sözle mede " irket” veya “Banka" olarak an lacakt r.
KURULU AMACI
Madde 4 – Banka’n n ba ca amac ve i tigal konusu, halen yürürlükte olan Bankac k Kanunu ve
ileride yürürlü e girecek Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ili kin yasal mevzuat n
öngördü ü veya öngörece i s
KONUYA

rlar içinde, yat m bankac

faaliyetlerinin ifas

r.

N FAAL YETLER

Madde 5 – Banka, bu esas sözle menin 4. Maddesinde zikredilen amaca ili kin olarak a

daki

faaliyetlerde bulunur.
1. Türk hracatç
konulmas

na d

piyasalarda rekabet gücü olan komple projeler haz rlayarak uygulamaya

sa lar ve bu amaçla konsorsiyumlar haz rlar. hracat firmalar

n konsorsiyum

yoluyla büyük hacimli uluslararas ihracat projelerine kat lmalar na yard mc olur.
2.

hraç mallar

, paketleme, analiz, ta ma yükleme – bo altma ve bu alandaki bak m ve

gözetme i lerini organize etmek ve yürütmek amac yla irketler kurulmas
3. Yabanc sermayeli plan hedeflerine uygun görülen ve sermaye darl

sa lar.
çekilen alanlara

yönlendirme maksad yla Dünya Bankas ve di er uluslararas mali kurulu lar ile i birli i yapar.
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4. Di er ülke bankalar

n kendi aralar nda devam ettirdikleri kar

kl i birli i çerçevesinde

tertiplenen ve ortak meselelere birlikte çözüm aramaya konu edinen çal malara , ekonomik
ara

rma, inceleme ve konferanslara kat r, onlarla memur ve uzman mübadelesinde bulunur.

5. Yurt d

nda çe itli k

tlamalar ve engellemelerle kar la an mallar

n kurtulmas

teminen mü terilerinin yurt d nda ortakl klar kurmalar na yard m eder.
6. Yat m Bankac

n en önemli i levi olarak Banka, ulusal ve uluslararas birinci piyasalarda

do rudan finansman için sermaye olu umu sa lamak amac ile hisse senedi ihrac na arac k
eder, sat
7.

ve underwriting i lemleri yapar.

sa ve uzun vadeli borçlanmaya yönelik tahvil finansman bonosu varl a dayal menkul
ymetler gibi borç araçlar

n ihrac na arac k eder, underwriting i lemlerinde bulunur, bu

ekilde borç finansman projelerinin haz rlanmas na ve organizasyonunu üstlenerek ulusal ve
uluslararas piyasalardan fon sa lar.
8. Ulusal ve uluslararas piyasalarda mali araç al m sat mlar yapar.
9. Menkul k ymet ticareti ve yat m dan manl

yapar, faiz riski, kur riski ve di er finansal

risklerin idaresinde yat mc lara gerekli teknik hizmetleri sa lar.
10. Yat mc lar için ulusal ve uluslararas düzeyde pörtföy yönetiminde bulunur.
11. lgili mevzuat çerçevesinde kendi menkul ve gayrimenkul yat m fonlar
ortakl klar

ve yat m

olu turur. Gayrimenkul yat mlar na, gayrimenkul fonlar na veya bunlar n

yöntemine kat r.
12. Proje finansman ile ilgili yöntemler geli tirir, büyük projeler için konsorsiyum, ortakl k v.b.
organizasyonlara giri ir.
13. Bireysel ve kurumsal yat mlar için dan manl k hizmetlerinde bulunur.
14. Özelle tirme i lemlerinde, fizibilite ve de erleme çal malar nda bulunur. Dan manl k
hizmetleri verir.
15. Büyük projelerinin finansman

ile ilgili finansman programlar

haz rlar ve uygulama

amas nda dan manl k hizmetleri görür.
16. Orta boy i letmeler ve küçük yat mc lar için uygun finansal araçlar geli tirir ihracata yönelik
orta boy i letmeler, i idaresi, organizasyon ve di er konularda dan manl k yapar.
17. Risk sermayesi organizasyonlar gerçekle tirir.
18.

irketlerin devir ve birle me i lemlerini ve buna ba

yeniden de erlendirmelerini yapar.

19. Vadeli i lemler ve swap gibi modern finans araçlar kullanarak riski azaltma faaliyetlerinde
bulunur.
20. Menkul k ymetler al

ve di er konularda yurtiçi ve yurtd

garanti verir, kredili menkul k ymet

sat , repo i lemleri yapar. Al m-Sat m marjlar ve ticari karlar sa lamak amac yla özel ve
kamu sektörünce ihraç edilen uzun,orta ve k sa vadeli para ve sermaye piyasas araçlar
al m ve sat

yapar. Al m-sat

n

kesin olarak taahhüt edilen menkul k ymetlerden, sat a

arzedilme dönemi bitiminden sonra sat lamay p elde kalan bölümü yönetim kurulunca
saptanacak limitler dahilinde al m/sat m portföyüne al r.
21. Menkul k ymet ödünç al nmas ve verilmesi muhafazas faaliyetlerinde bulunur.
22. Döviz al m-sat m i lemlerinde bulunur.
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23. Mevduat kabulu ve düzenlemelerle münhas ran ticari bankalar b rak lan faaliyetler d

nda

di er bankac k hizmetleri yapar.
24. Hazine tahvillerini, bonolar
kamu ortakl

sat n alabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir,

senetlerini sat n alabilir, satabilir ve üzerinde hukuki tasarrufta bulunabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas

ile bankac k ili kilerinde bulunur; Bankalararas

piyasalarda Türk Liras ve döviz cinsinden faaliyette bulunur. Para ve sermaye piyasalar
kurumlar ndan finansman sa lar ve borç verir. Kendi faaliyetleri için ihtiyaç duyaca , mevduat
hariç, her türlü borçlanmaya giri ir, hisse senetleri, tahviller ve di er tüm menkul k ymetleri
ihraç eder.
25. Banka mensuplar

n çe itli sosyal yard mlar ve sa

k yard mlar yapar ve bu amaçla

gere ine göre fonlar, sand klar ve vak flar kurar, tesisler vücuda getirir. Bankan n bütün bu
faaliyetleri s ras nda, Bankalar hakk ndaki mevzuatta öngörülen i tiraklere, emtia ticaretine ve
gayrimenkul ticaretine ili kin yasaklama ve k

tlamalara uyulur.

26. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Finansal Kiralama (Leasing) ve Faktoring i lemlerinde
bulunur.
27. Kefalet, teminat, banka teminat mektuplar , kredi mektuplar , rehin, ticari ve k ymetli evrak da
dahil olmak üzere her türlü teminat, ipotek ve rehin kabul eder. Banka gayrimenkul sat n
alabilir, gayrimenkullar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, in aat yapabilir, bunlar
gerekti inde satabilir. Bu gayrimenkuller arsa ve arazi ise bunlar n parselasyonunu, birle tirme
ve ay rma i lemlerini, cins tashihi i lemlerini yapabilir, kat irtifak veya mülkiyeti tesis edebilir.
Banka sahibi bulundu u gayrimenkuller üzerinde mülkiyetten gayri her türlü ayn haklar ve
ipotek tesis edebilir. Ayni ve ahsi kefalet ve teminat ve garanti verebilir. Banka alacaklar ndan
dolay

ba kalar na ait gayrimenkuller üzerinde

ba kalar

n borçlar

n teminat

irkete lehine ipotek alabilece i gibi

te kil etmek üzerinde irkete ait gayrimenkuller üzerinde

üçüncü ah slar lehine ipotek verebilir. Sahibi bulundu u menkul ve gayrimenkuller ile sair
varl klar teminat göstererek istikrazda bulunabilir, i letme rehni tesis edebilir. Tesis edilenleri
kabul edebilir, tesis etti i i bu i lemleri diledi i

ekilde tadil, fesh ve fek edebilir.

Gayrimenkulleri kiralayabilir, kiraya verebilir, tapuya erh edebilir ve ettirebilir.
28. Her türlü proje ve ekipmanlar n k sa,orta ve uzun vadeli finasman
kar

, her çe it mal ve vesaik

ve di er akreditif i lemlerini ve garantilerini sa lar, teminat mektuplar verilmesi ve

di er gayrinakdi kredilerin aç lmas , ihracat n ve ithalat n finansman
al m sat

n temini, mal ve hizmet

ndan do an belli ödeme planl alacaklar n sat n al nmas (Faktoring, forfaiting) ile

in aat i lerinde in aat öncesi ve in aat finansman
29. Ticari amaçl her türlü emtia al m sat

sa lar.

yapabilir.

30. Sanayi,g da, mali, maden, turizm,enerji, in aat, taahhüt, ta mac k, ihracat ve ithalat i leriyle
tigal eden kurum ve kurulu lar n yat m ve i letme kredilerini sa lamak teminat ve kefalet
mektuplar

vermek, bunlarla ortakl k kurmak ve kurulmu olanlara kat lmak.

31. Ticari mümessillik, ticari vekalet, sigorta acentelikleri ve her nevi komisyonculuk i lemleri
yapmak.
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MERKEZ VE UBELER
Madde 6 – Banka’n n merkezi stanbul’dad r. Adresi, Tersane Caddesi Diler Han No:96 Kat:8 Karaköy
/ Beyo lu / STANBUL’dur.
Adres de

ikli inde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir

ve ayr ca Sermaye Piyasas Kurulu'na (SPK), Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve
gerekli sair mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yap lan tebligat irket'e yap lm
Banka Yönetim Kurulu Karar ile Türkiye içinde ve d
aç

say r.

nda ubeler, temsilcilikler açabilir. Bunlar n

lar , tahsis edilecek sermayeleri, faaliyete geçmeleri, birle meleri ve faaliyetlerini tatil veya tasfiye

etmeleri, Bankac k mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
SÜRE
Madde 7 – Banka, kesin kurulu tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmu tur.

NC BÖLÜM
BANKANIN SERMAYES VE PAY SENETLER
SERMAYE
Madde 8 – Bankan n sermayesi 60.000.000 - TL (Altm milyon Türk Liras )’d r. Bu Sermaye, her biri
10 Türk Liras de erinde 6.000.000 (Alt milyon) paya a

daki

ekilde pay edilmi

ve nakden

ödenmi tir.
CARET
L/
KURUCULARIN ADI VE SOYADI

ADRES

TC K ML K

PAY
ADED

NO

PAYIN

PAY

TOPLAM

ORANI

BAR

(%)

BEDEL
(TL)

Yaz

Demir Çelik San.ve Turizm

Tic.A. .

Karaköy/ stanbul

Fatma Tuba Yaz
Ömer Mustafa Yaz
Samim Yaz
Eren Sami Yaz
Diler D

Tersane Cad.Diler Han No:96

Ticaret A. .

Diler Holding A. .
Fuat M RAS

Tersane Cad.Diler Han No:96
Karaköy/ stanbul
Tersane Cad.Diler Han No:96
Karaköy/ stanbul
Tersane Cad.Diler Han No:96
Karaköy/ stanbul
Tersane Cad.Diler Han No:96
Karaköy/ stanbul
Tersane Cad.Diler Han No:96
Karaköy/ stanbul
Tersane Cad.Diler Han No:96
Karaköy/ stanbul
Tersane Cad.Diler Han No:96
Karaköy/ stanbul

TOPLAM
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139637

2,400,000

24,000,000

40.000

66982168398

1,603,125

16,031,250

26.719

66976168526

365,625

3,656,250

6.094

66973168680

365,625

3,656,250

6.094

66964168972

365,625

3,656,250

6.094

194616

300,000

3,000,000

5,000

321576

300,000

3,000,000

5,000

51535169274

300,000

3,000,000

5,000

6,000,000

60,000,000

100,000

PAY SENETLER
Madde 9 – Banka sermayesini olu turan i tirak paylar ndan herbiri, itibari de eri 10 Türk Liras olan
nama yaz

hisse senedi ile temsil eder. Yönetim Kurulu, ta ma ve saklama kolayl

amac yla pay senetlerini, bunlar birden fazlas

birle tirmek suretiyle daha büyük küpürler halinde

ihraç edebilir. Pay senetlerinin tamam , nakit kar
PAY SENETLER

sa lamak

nda ve nama yaz

olarak ç kar r.

N EKL

Madde 10 – Pay senetleri Türk Ticaret Kanunu’nun pay senetleri ile ilgili hükmüne göre ve Türkçe
olarak düzenlenir. Pay senetlerine ba

kar pay kuponlar , hamiline yaz

kuponlar n hamillerine, bunlar n ibraz kar
PAY SENETLER

r. Kar paylar , bu

nda ödenir.

N BÖLÜNMEZL

Madde 11 – Birden fazla sahibi bulunan pay ve pay senetleri banka nazar nda bölünmez bir bütündür.
Banka her pay ve her münferit pay senedi için tek bir hak sahibi tan r.
Pay senetlerinin birden çok sahibi varsa, bunlar banka kar

ndaki haklar

mü terek bir temsilci

marifetiyle kullanabilirler. Temsilci tayin edilmeyen hallerde, Banka taraf ndan mü terek maliklerden
herhangi birine yap lacak tebligat, bunlar n tümü hakk nda geçerli say r.
PAY SENETLER

N DEVR

Madde 12 – Pay senetleri a

da belirtilen hususlara uygun olarak devir olunabilir:

a. Pay senetlerinin ve nama yaz

pay ilmuhaberlerinin devri, Yönetim Kurulu’nun olumlu karar na

dayan larak pay defterine kaydedilmekle Banka’ya kar

hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu sebep

göstermeksizin dahi devre muvafakat etmeyebilir ve kay ttan imtina edebilir, bu hüküm pay
sahipleri aras devirler için de geçerlidir.
b. Pay sahipleri sahip bulunduklar paylar , bu maddenin (a) ve (b) f kralar hükümleri sakl kalmak
kayd yla, öncelikle Banka’n n di er pay sahiplerine devreder. Pay
devralacak pay sahibi bulamad

ve bu nedenle pay sahibi olmayan ki i ya da ki ilere devretmek

istedi ini taahhütlü bir yaz ile Yönetim Kurulu Ba kanl
husustaki karar

, yaz

n al nd

devretmek isteyen pay sahibi,

na bildirdi i takdirde, Yönetim Kurulu bu

tarihten, en geç otuz gün içinde ilgiliye taahhütlü bir yaz ile

bildirmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu’nun olumsuz karar halinde devretmek isteyen pay sahibi
pay

dilerse, Banka’ca önerilen ki i veya ki ilerce devredebilir.

c. Vefat halinde, ölen pay sahibinin mirasç lar veya di er hak sahipleri ad na devir i lemlerinin
yap labilmesi için ilgili makamlardan al nacak karar n Banka’ya usulünce ibraz ve tevdi
edilebilmesi gereklidir.
d. Pay senetleri ve nama yaz

pay ilmuhaberleri, bunlar n arkalar na devreden taraf ndan kime

devir ve ciro edildi i, ikametgah

ve tarihi yaz larak imza edildikten sonra devralana teslim edilir.

e. Bedeli tamamen ödenmemi nama yaz

pay ilmuhaberini devralan, geri kalan bedeli ödemekle

yükümlüdür.
Bankac k Kanunu'nun pay senetlerinin devri hakk nda hükümleri sakl
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r.

GEÇ

LMUHABERLER

Madde 13 – Banka pay senetlerinin yerini tutmak ve sonradan pay senetleri ile de
nama yaz

tirilmek üzere

geçici ilmuhaberler ç kararak pay sahiplerine verebilir.

Pay senetlerinin nev’i, ekli, bölünmezli i, devri ve sa lad
mahiyetleri ile ba da

haklar konusundaki kurallar, bunlar n

ölçüde, geçici ilmuhaberler yönünden de geçerlidir.

ESAS SERMAYEN N ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI
Madde 14 – Banka esas sermayesini Türk Ticaret Kanunu va Bankac k mevzuat hükümlerine uygun
olarak artt rabilir veya azaltabilir.
TAHV LLER VE KAR ORTAKLI I BELGELER
Madde 15- Banka, Türk Ticaret Kanunu, ilgili Tebli ler ve ileride bunlar n yerini alacak ve bunlarda
de

iklik yapacak olan sair mevzuat hükümlerine uymak kayd yla, teminats z veya teminatl her nevi

tahvil ve kar ortakl

belgesi (kara ve zarara i tirakli tahvil) ihraç edebilir.

Tahvil ve kar ortakl
artlar

belgesi ihrac , Genel Kurul karar ile olur. Genel Kurul, ihraç zaman

ve

tayin yetkisini Yönetim Kurulu’na b rakabilir.

PAY SENETLER VE TAHV LLER N KAYBI VE YIPRANMASI
Madde 16 – Pay senetleri, tahviller ve kar ortakl
pranmas veya sahibinin r zas d

belgelerin kaybedilmesi, çal nmas , tahrip olmas ,

nda elden ç kmas halinde Türk Ticaret Kanununda yer alan

hükümlere göre i lem yap r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BANKANIN YETK

ORGANLARI VE YÖNET M

A - GENEL KURUL
GÖREV VE YETK LER LE TOPLANTILAR
Madde 17 – Bankan n pay sahipleri, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplan r. Kanun ve
esas sözle me hükümlerine uyarak toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin hepsini temsil eder.
Genel Kurul Kararlar , toplant da haz r bulunmayan veya muhalif oy veren pay sahipleri hakk nda dahi
hüküm ifade eder.
Genel Kurul, ola an ve ola anüstü toplan r. Ola an genel kurul, hesap y

n sonunda ba layarak üç

ay içinde ve senede bir defa mutlaka toplan r. Bu toplant larda Türk Ticaret Kanunu’nun, Sermaye
Piyasas Mevzuat

n ve Bankac k Mevzuat

n ilgili maddelerinde gösterilen hususlar ve usulünce

gündemde bulunan sair hususlar ile Banka'n n bir y ll k i leri ve hesaplar incelenerek karara ba lan r.
Ola anüstü genel kurul toplant lar , Banka i lerinin gerektirdi i hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu
ve i bu Esas Sözle mede yaz

hükümlere göre yap r ve ilgili hususlar görü ülerek karara ba lan r.
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Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplant

nda haz r bulunmalar

artt r.
Ayr ca, gündemdeki konular ile ilgili aç klamalarda bulunmas gerekenler ve/veya sorumluluklar
olanlar da haz r bulundurulur.
Genel Kurulun çal ma esas ve usullerine ili kin kurallar içeren bir iç yönerge Yönetim Kurulu
taraf ndan haz rlan r ve Genel Kurul'un onay ndan sonra yürürlü e konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan
edilir.
Türk Ticaret Kanunu'nun çe itli hükümlerinde ön görülmü bulunan devredilemez görevler ve yetkiler
sakl kalmak üzere Genel Kurula ait a
a) Esas Sözle menin de

daki görev ve yetkiler devredilemez:

tirilmesi,

b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri ile ücretleri, huzur hakk , ikramiye ve prim gibi mali
haklar n belirlenmesi, ibralar hakk nda karar verilmesi ve görevden al nmalar ,
c) Kanunda öngörülen istisnalar d

nda denetçinin seçimi ile görevden al nmalar ,

d) Finansal tablolara, Yönetim Kurulunun y ll k raporuna, y ll k kar üzerinde tasarrufa, kar paylar ile
kazanç paylar

n belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya kara kat lmas dahil, kullan lmas na

dair kararlar n al nmas ,
e) Kanunda öngörülen istisnalar d

nda irketin feshi,

f) Önemli miktarlarda irket varl

n toptan sat

.

TOPLANTI ÇA RISI
Madde 18 – Genel Kurul’u ola an ve ola anüstü toplant ya ça
Genel Kurulu toplant ya ça

yetkisi, Yönetim Kurulu’na aittir.

ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Mevzuat ve

Bankac k Mevzuat hükümleri sakl

r.

Ayr ca, banka sermayesinin en az onda birine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri bildiren
yaz

istekleri üzerine, Yönetim Kurulunun Genel Kurulu ola anüstü toplant ya davet etmesi veya

Genel Kurulun zaten toplanmas mukarrer ise, müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koymas
zorunludur.
ÇA RININ EKL
Madde 19 – Genel Kurula ça

usul ve esaslar hakk nda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas

Mevzuat ve Bankac k Mevzuat nda öngörülen süre ve usuller uygulan r.
GENEL KURUL TOPLANTILARININ YER
Madde 20 – Genel Kurul, Banka merkezinde veya Banka merkezinin bulundu u l’in elveri li bir
yerinde toplan r.
GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR N SABI
Madde 21 – Genel Kurul toplant lar nda Türk Ticaret Kanunu’nda yaz
uyulur.
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toplant ve karar nisab na

OY HAKKI
Madde 22 – Genel Kurullarda pay sahiplerinin sahip olduklar pay say

kadar oy kullanma haklar

vard r.
OY KULLANMA EKL
Madde 23 – Genel Kurul Toplant lar nda oylamalar, el kald rmak suretiyle aç k olarak yap r. Ancak
toplant da haz r olanlar taraf ndan temsil edilen paylar n en az % 10’una sahip bulunan pay
sahiplerinin iste i üzerine gizli oylama yap labilir.
TEMS LC TAY
Madde 24 – Pay sahipleri genel kurul toplant lar na bizzat kat labilecekleri gibi, bu toplant larda
kendilerini pay sahipleri aras ndan veya d ar dan seçecekleri bir temsilci arac
Ancak, Bankac k Kanunu'nun bu konudaki hükümleri sakl

yla da kat labilir.

r.

Genel Kurul toplant lar na i tirak edebilmek için pay sahiplerinin, temsil belgesini en geç Genel Kurul
toplant

s ras nda toplant ba kanl

n olu turulmas ndan önce, irkete sunmu olmalar gerekir.

Temsil belgesinin unsurlar ve geçerlilik süresi, TTK ve Sermaye Piyasas Kurulunun bu konudaki
düzenlemelerine tabidir.
OYDAN MAHRUM YET
Madde 25 – Hiç bir pay sahibi kendisi veya e i yahut usul ve fürü ü ile Banka aras ndaki ki isel bir i e
veya davaya ait görü melerde oy kullanamaz.
HAZIR BULUNANLAR L STES
Madde 26 – Banka Yönetim Kurulu, her Genel Kurul toplant
sahiplerinin ad ve soyadlar ile ikametgahlar
vekaleten temsil edilen miktarlar
oylar n say

ndan önce, toplant ya kat lacak pay

, sahip olduklar paylar n nevi ile bunlar asaleten ve

, sahip olduklar ve temsil ettikleri paylar kar

nda kullanacaklar

gösteren bir “genel kurula kat labilecekler listesi” düzenler. Sözkonusu liste yönetim

kurulu ba kan veya ba kan n yetkilendirece i yönetim kurulu üyelerinden biri taraf ndan imzalan r.
Sözkonusu liste, toplant da haz r bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplant ba kan ile Bakanl k
temsilcisi taraf ndan imzalanarak “haz r bulunanlar listesi” olur.
GENEL KURUL TOPLANTILARININ YÖNET
Madde 27 – Genel kurul, aç
Toplant Ba kan

n;

VE TUTANAKLARI

müteakip toplant ba kanl

taraf ndan yönetilir.

irket esas sözle mesi ve iç yönergesi ile Kanun ve di er ilgili mevzuatta

öngörülen hususlar n yerine getirildi ini ve gerekli nisab n sa land

tespit etmesinden sonra

toplant ya devam edilir.
Genel Kurulun çal ma, usul ve esaslar “ ç yönerge” ile belirlenmi tir.
KARARLARIN ETK
Madde 28 – Genel kurul taraf ndan verilen kararlar toplant da haz r bulunmayan veya olumsuz oy
veren pay sahipleri hakk nda da geçerlidir.
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Bilançonun onaylanmas na ili kin genel kurul karar , kararda aksine aç kl k bulunmad

takdirde,

yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibras sonucunu do urur. Bununla beraber,
bilançoda baz hususlar hiç veya gere i gibi belirtilmemi se veya bilanço irketin gerçek durumunun
görülmesine engel olacak baz hususlar içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmi se onama ibra
etkisini do urmaz.
Finansal tablolar n müzakeresi ve buna ba

konular sermayenin en az onda birine sahip azl k pay

sahiplerinin istemi üzerine genel kurul karar na gerek olmaks

n, toplant ba kan taraf ndan bir ay

sonraya ertelenmesi zorunludur. Azl k pay sahipleri taraf ndan finansal tablolar hakk nda ileri
sürülecek tüm itirazlar n ilk toplant da yap lmas ve bunlar n tutana a yaz lmas zorunludur.
Erteleme üzerine yap lacak toplant da ayn veya farkl gerekçelerle azl k pay sahipleri taraf ndan
finansal tablolar n müzakeresinin tekrar ertelenmesi talep edilemez. Ancak, finansal tablolar n itiraza
rayan ve tutana a geçmi noktalar hakk nda ilgililer taraf ndan dürüst hesap verme ilkeleri uyar nca
cevap verilmemi

olmas sebebiyle azl k taraf ndan yap lacak erteleme talebi üzerine de toplant

yeniden bir ay sonraya ertelenir.
B - YÖNET M KURULU
KURULU
Madde 29 – Banka Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Bankac k Kanunu'nun ilgili hükümlerine
göre esas sözle meyle atanm

veya genel kurul taraf ndan seçilmi genel müdür dahil en az be

ki iden olu ur.
Genel Müdür, bulunmad

hallerde vekili, Yönetim Kurulu’nun do al üyesidir.

Bankac k Kanunun’da genel müdür için aranan artlar, yönetim kurulu üyelerinin yar dan bir fazlas
için de aran r. Murahhas üyelerin genel müdürde aranan
müdürlük ve yönetim kurulu ba kanl

artlar ta malar zorunludur. Genel

görevleri ayn ki i taraf ndan icra edilemez.

Pay sahibi tüzel ki iler Yönetim Kurulu’na üye seçilemezler, ancak pay sahibi tüzel ki ilerin temsilcileri
olan gerçek ki iler Yönetim Kurulu’na üye seçilebilirler.Temsilci olan gerçek ki i tescil ve ilan edildikten
sonra

irketin internet sitesinde de aç klan r. Tüzel ki i ad na sadece, tescil ve ilan olunan ki i

toplant lara kat p oy kullanabilir.
YÖNET M KURULU’NUN GÖREV SÜRES
Madde 30 – Yönetim kuruluna seçilen üyelerin görev süresi en çok üç y ld r.Süresi biten üyelerin
yeniden seçilmeleri caizdir.
Yönetim Kurulu’nun do al üyesi olan Genel Müdür ve vekillerin üyelikleri bu görevlerde bulunduklar
sürece devam eder.
YÖNET M KURULU TOPLANTILARI
Madde 31 – Yönetim Kurulu, üye tam say

n ço unlu u ile toplan r ve kararlar

toplant da haz r

bulunan üyelerin ço unlu u ile al r. Yönetim Kurulunun, Banka i lerinin gerektirdi i her zaman ve her
durumda ayda en az bir toplant yapmas zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Ba kan veya
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kendi yoksa Ba kan Vekili taraf ndan toplant ya ça
edilmesini ba kandan yaz
üyelerden yar

r. Her üye, Yönetim Kurulu’nun toplant ya davet

olarak isteyebilir. Toplant lar, Bankan n merkezinde yap r. Toplant lar n

ndan fazlas

n muvafakat ile ba ka

ehir veya mahalde yap lmas da caizdir.

Toplant lar, Ba kan veya Ba kan vekili taraf ndan daha önceden üyelere da

lm

gündem

çerçevesinde yap r. Üyeler isterlerse, toplant dan önce gündeme konu olan dosyalar tetkik için mehil
isteyebilirler ve konu hakk nda görü lerini yaz

olarak bildirebilirler.

Üyeler görü ülmesini istedikleri hususlar n gündeme al nmas

Ba kandan isteyebilirler.

TOPLANTI VE KARAR N SABI
Madde 32 – Yönetim Kurulu toplant lar nda üyelerin yar

ndan bir fazlas

n haz r bulunmalar gerekir.

Kararlar, mevcut üyelerin ço unlu u ile verilir. Toplant , ba kan bulunmad

zamanlarda Ba kan vekili

taraf ndan aç p yönetilir.
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplant lara vekil arac

yla da

kat lamazlar.
KARAR DEFTER
Madde 33 –Yönetim Kurulu Ba kan , kurul toplant ça

ve görü melerinin düzgün ekilde yap lmas

ve al nan kararlar n tutana a geçirilmesini sa lamakla yükümlüdür. Düzenlenen tutanak, Yönetim
Kurulu Karar Defterine geçirilir ve toplant ya kat lan üyelerce imzalan r.
ÜYEL

N BO ALMASI VE GÖREVDEN ALMA

Madde 34 – Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya bir kaç

n ölümü veya çekilmesi halinde veya ba ka

sebeplerden dolay bir veya birkaç üyelik bo al rsa Yönetim Kurulu, kanuni artlara haiz kimseleri
geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul’un onay na sunar. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul
toplant

na kadar vazifesini yapar. Seçimi tasdik olunursa, selefinin geriye kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul karar ile her zaman görevden al nabilir.
Banka yönetim kurulu üyelerinin seçilmelerinden ya da herhangi bir nedenle üyeli in bo almas
halinde, görevlendirilmelerinden sonra yedi i günü içinde Bankac k Düzenleme ve Denetleme
Kurumunun talep etti i bilgi ve belgeleri tamam yla kapsayacak ekilde Kuruma bildirir.
GÖREV DA ILIMI
Madde 35 – Yönetim Kurulu her y l, ola an genel kurul toplant

takiben yapt

ilk toplant da, kendi

üyeleri aras nda bir ba kan, bir veya iki ba kan vekili seçerek görev bölümü yapar.
YÖNET M KURULU’NUN GÖREV VE YETK LER
Madde 36 – Yönetim Kurulu, Esas Sözle me, Bankac k Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasas Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri gere i Genel Kurul ve di er organlar n münhas r
yetkilerine girmeyen tüm konularda, idare ve temsil yetkisi kapsam nda karar almaya ve uygulamaya
yetkilidir. Bankan n yönetimi ve banka ad na i lem yapmak, Bankay temsil ve ilzam etmek Yönetim
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Kurulu’na aittir. ç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis
edilmesi, i lerli inin, uygunlu unun ve yeterlili inin sa lanmas , finansal raporlama sistemlerinin
güvence alt na al nmas , banka içindeki yetki ve sorumluluklar n belirlenmesi yönetim kurulunun
sorumlulu undad r.
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklar

n sa

kl bir biçimde yerine getirilmesini sa lamak amac yla

içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabilece i komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim
Kurulu düzenleyece i bir iç yönerge ile yönetimi, k smen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim
Kurulu üyesine veya üçüncü ki iye devretmeye yetkilidir.
Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla görevli üyeye veya müdür olarak üçüncü ki ilere
devredebilir. Ancak, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olmas

artt r.

Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri unlard r:
a) irketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatlar n verilmesi,
b) irket yönetim te kilat

n belirlenmesi,

c) Muhasebe ve finansal planlaman n ve irket yönetim ve denetiminin gerektirdi i düzenin kurulmas ,
d) Müdürlerin ve ayn i leve sahip ki iler ile imza yetkisini haiz bulunanlar n atanmalar ve görevden
al nmalar ,
e) Yönetimle görevli ki ilerin, özellikle kanunlara, Esas Sözle me’ye, iç yönergelere ve Yönetim
Kurulunun talimatlar na uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,
f) Pay defterinin, Yönetim Kurulu karar defterinin ve genel kurul toplant tutanaklar
faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim aç klamas
kurul toplant lar

n tutulmas , y ll k

n düzenlenmesi ve genel kurula sunulmas , genel

n haz rlanmas ve genel kurul kararlar

n yürütülmesi,

g) Borca bat kl k durumunda mahkemeye bildirimde bulunulmas .
RKET N TEMS
Madde 37- irketin temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu irketin yönetimi ile irketin temsili
için Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan ki ilere, irketin çal anlar na da gereken temsil ve imza
yetkisini tamamen verebilir. Verilecek bu yetkiler ve bunlar n kullan lma yeri ve ekli Ticaret Sicili’nde
tescil ve ilan edilir.
irket ad na yaz lan ve verilen bütün belge ve ka tlar n ve

irket ad na yap lan bilcümle ba lant ve

sözle melerin muteber olmas için bunlar n Yönetim Kurulu’nca temsile yetkili k narak imza yetkisi ve
ekli tescil ve ilan olunmu ki iler taraf ndan irket unvan alt nda imzalanm

olmas

artt r.

YEM N ETME VE MAL BEYANINDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü
Madde 38 – Banka yönetim kurulu ba kan ve üyeleri, genel müdür ile genel müdürlü e vekalet edecek
ki iler, seçilmeleri veya atanmalar ndan sonra ve görevlerine ba lamadan önce Bankac k
Kanunu'nun öngördü ü çerçevede yemin etmek zorundad r.
Banka yönetim kurulu ba kan ve üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar ve imza yetkisine sahip ube
müdürleri ve genel müdürlük merkez te kilat nda yer alan bölüm, k

m, grup ve bunlara e de er

isimler alt nda faaliyet gösteren birimlerin yöneticileri Mal Bildiriminde Bulunulmas , Rü vet ve
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Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslar dahilinde mal bildiriminde
bulunmakla yükümlüdürler.
SORUMLULUK
Madde 39 – Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlulu u Türk Ticaret Kanunu, Bankac k Kanunu ve
Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.
YÖNET M KURULU ÜYELER

N MAL HAKLARI

Madde 40 – Banka Yönetim kurulu ba kan ve üyelerine, bu s fatla yapacaklar hizmetler kar

nda

ayl k bir maktu ücret veya her oturum için belli bir huzur hakk ödenir. Ödenecek ücretin ekli ve turar
Genel Kurul taraf ndan tesbit ve tayin edilir.
C - KURUMSAL YÖNET M
Madde 41 - Banka Yönetim Kurulu ve üst yönetim, kurumsal yönetim esas ve ilkeleri do rultusunda
belirlenmi hedefler, Kanun, Kanuna istinaden ç kar lan düzenlemeler ile ilgili di er mevzuat, esas
sözle me ve banka içi düzenlemeler ile bankac k etik kurallar do rultusunda, tüm menfaat ve pay
sahipleri ile tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yap , yönetim ve süreçlerini
düzenler.
D - DENET M KOM TES
Madde 42 - Banka yönetim kurulunca, yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine
getirilmesine yard mc olmak üzere, Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirledi i
nitelikleri ta yan ve icrai görevi bulunmayan iki Yönetim Kurulu üyesinden müte ekkil denetim
komitesi olu turulur. Denetim komitesi üyeleri görev, yetki ve sorumluluklar

Bankac k Kanunu'na

uygun olarak ifa eder.
Denetim Komitesi kararlar karar defterine kaydedilir. Denetim Komitesi karar defteri, yönetim kurulu
karar defterinin tabi oldu u usul ve esaslara göre tutulur.
E – KRED KOM TES
Madde 43 – Kredi açma yetkisi esas itibariyle yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu; kredi açma,
onay verme ve di er idari esaslara ili kin politikalar

olu turmak, bunlar n uygulanmas

ve

izlenmesini sa lamak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Yönetim kurulu kredi açma yetkisini
te kil edece i kredi komitesine veya genel müdürlü e devredebilir.
Yönetim kurulu, kredi komitesinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyelerinden
her biri, kredi komitesinden, komitenin faaliyetleri hakk nda her türlü bilgiyi istemeye ve gerekli
görece i her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.
Kredi komitesi kararlar karar defterine kaydedilir. Kredi komitesi karar defteri, yönetim kurulu karar
defterinin tabi oldu u usul ve esasa göre tutulur.
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F – GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI
Madde 44 –Yönetim Kurulunca, Bankac k Kanunun arad
ile yeteri kadar Genel Müdür yard mc
Kurulunun görev süresi ile s
Yard mc lar

rl

nitelik ve artlara sahip bir Genel Müdür

seçilir. Genel Müdür ve yard mc lar

n görev süreleri Yönetim

de ildir. Yönetim Kurulu, her zaman Genel Müdürü veya

görevden alabilir. Atama ve görevden alma, Yönetim Kurulunca tescil ve ilan ettirilir.

Genel Müdür ve Yard mc lar

n görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve Bankac k Kanunu

hükümlerine göre belirlenir. Genel Müdür, Bankay ilgili mevzuat, Esas Sözle me, Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu kararlar do rultusunda yönetir.
Genel Müdürün ücreti, Yönetim Kurulunca tespit edilir.
ÇALI MA VE MZA YETK

YASA I

Madde 45 - Bankac k Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kanununa göre belirtilen
artlar ta mayan ki iler, bankada yönetim kurulu ba kan , üyesi, vekili, genel müdür, genel müdür
yard mc

veya imza yetkisini haiz görevli olarak çal

lmaz. Sözkonusu ki ilerin yapamayacaklar i

ve i lemler hakk nda, belirtilen mevzuat hükümleri uygulan r.
G – BANKANIN DENET
DENETÇ LER N SEÇ
Madde 46 –

, N TEL

VE SÜREC

irketin finansal tablolar

, yönetim kurulunun y ll k faaliyet raporu dahil mevzuat

kapsam nda denetlenmesi öngörülen di er raporlar

denetlemek üzere, Türk Ticaret Kanunu,

Bankac k Kanunu, Sermaye Piyasas Mevzuat nda belirlenen artlar haiz ki iler aras ndan genel
kurulca denetçi seçilir. Seçilen denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile irketin internet sitesinde ilan
edilir.
irketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu, Bankac k Kanunu, Sermaye Piyasas Mevzuat

n ilgili

maddeleri uygulan r.
Denetçilerin görev yetki ve sorumluluklar ve ilgili di er hususlar hakk nda Türk Ticaret Kanunu,
Bankac k Kanunu, Sermaye Piyasas Mevzuat

n ilgili hükümleri uygulan r.

Denetçilere verilecek ücretler, denetçi ile yap lacak olan sözle me ile tespit olunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YILLIK HESAPLAR VE KAR DA ITIMI
HESAP DÖNEM
Madde 47 – Bankan n hesap dönemi takvim y
ay

olup, Ocak ay

n birinci gününden ba layarak Aral k

n sonuncu günü biter.

NANSAL RAPORLAR, YÖNET M KURULU VE DENETÇ RAPORLARI
Madde 48 – Banka, ilgili kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunca
yay mlanan muhasebe ve raporlama standartlar ile Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumunca
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yay mlanan muhasebe düzenlemelerinde yer alan hükümler do rultusunda kay t ve i lemlerin
muhasebesini olu turur ve ticari defterlerini düzenler. Ticari defterlerin fiziki ve/veya fiziki olmayan
ortamlarda düzenlenmesiyle aç

kullan m ve kapamaya dair onay i lemleri, Türk Ticaret Kanunu ve

ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerçekle tirilir.
Finansal tablolar, yönetim kurulu taraf ndan düzenlenen y ll k faaliyet raporu ve denetçi taraf ndan
verilecek raporla birlikte Türk Ticaret Kanunu ve Bankac k Mevzuat hükümlerine göre ilan eder ve
ilgili mercilere gönderir.
KAR DA ITIMI
Madde 49 – Bankan n, bir hesap dönemi içinde elde etti i gelirlerden her türlü masraf, amortisman,
ödenen faiz, komisyon, çal anlara ödenen maa , ücret, ikramiye gibi her türlü giderler, banka i lerinin
yönetimi için seçilen di er tüm giderler ile her türlü sosyal ve hay r amaçl ödemeler ve kar

k ve

ihtiyatlardan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergiler indirildikten sonra kalan miktar
Bankan n net dönem kar
Bankan n net kar

r.

n tespitinde, Türk Ticaret Kanunu, Bankac k Kanunu ve Sermaye Piyasas

Kanunu hükümleri sakl

r.

Kural olarak bilançodaki geçmi y l zararlar kapat lmadan y ll k kar da
Bu suretle has l olan net dönem kar

lamaz.

n:

Ödenmi sermayenin yüzde yirmisine ula ncaya kadar %5’i genel kanuni yedek akçe olarak ayr r.
Kalan safi kar n azami yüzde be i, tabii üye genel müdür dahil, Yönetim Kurulu Ba kan , Ba kan
yard mc

, üyeleri ve murahhaslara genel kurulca tahsis olunabilir.

Kanunen ayr lmas gerekli genel kanuni yedek akçe d nda kalan bakiye kar n, k smen veya tamamen
kar pay olarak da

lmas na veya da

lmayarak ola anüstü yedek akçelere aktar lmas hususunda

karar almaya Genel Kurul yetkilidir.
Her pay sahibi Kanun ve Esas Sözle me hükümlerine göre pay sahiplerine da

lmas kararla

lm

net dönem kar na Türk Ticaret Kanunu, Bankac k Mevzuat ve Sermaye Piyasas Mevzuat hükümleri
çerçevesinde pay oran nda kat lma hakk

haizdir.

YEDEK AKÇELER
Madde 50 – Banka taraf ndan, y ll k kar n yüzde be i, ödenmi sermayenin yüzde yirmisine ula ncaya
kadar kanuni yedek akçeye ayr r. Kanuni yedek akçenin Banka sermayesinin yüzde yirmisine ula an
miktar bir nedenden dolay azalacak olursa, noksan k

m tamamlan ncaya kadar kanuni yedek akçe

ay rmaya devam edilir.
Kanuni yedek akçe sermayenin veya ç kar lm

sermayenin yar

a mad kça, özellikle, zararlar n

kapat lmas nda, i lerin iyi gitmedi i zamanlarda i letmeyi idame ettirmeye, i sizlik önlemeye veya
neticelerini hafifletmeye elveri li tedbirlerin al nmas için kullan labilir. Kanuni ve bu esas sözle mede
öngörülen iste e ba

yedek akçeler ayr lmad kça pay sahiplerine kar pay belirlenmemez.
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BE NC BÖLÜM
ÇE TL HÜKÜMLER
FES H SEBEPLER
Madde 51 – Banka' n n fesih sebepleri ve bilumum tasfiye i lemleri hakk nda Türk Ticaret Kanunu
hükümleri, Bankac k Kanunu’nun ilgili maddeleri hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulan r.
YETK

MAHKEME

Madde 52 – Banka ile pay sahipleri aras nda, banka i lerine ili kin olarak ç kacak anla mazl klar,
Banka merkezinin bulundu u yerdeki mehkemede görülür.
SIRLAR
Madde 53 – Yönetim Kurulu Ba kan ve üyeleriyle, denetçiler, bankan n tüm memur ve görevlileri
Bankaya ve Banka ile i yapan ki ilere ait s rlar ve gizli kalmas gereken konular if a edemez ve
kendilerinin veya üçüncü ki ilerin yarar na kullanamazlar. Bu kurala ayk

davrananlar hakk nda

Bankalar hakk ndaki mevzuat tatbik olunur.
LANLAR
Madde 54 – Bankaya ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 35. maddesi, Bankac k Kanunu, Sermaye
Piyasas Mevzuat hükümlerine uygun olarak yap r.
KANUN HÜKÜMLER N UYGULANMASI
Madde 55 – Bu esas sözle mede belirtilmeyen hususlar hakk nda Türk Ticaret Kanunu, Bankac k
Kanunu, Sermaye Piyas Kanunu ve yürürlükte olan di er kanunlar ve ilgili mevzuat hükümleri
uygulan r.
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